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 ()שמות ל"ט,ל"ג
 

נישואין מאושרים 

 אינם נבנים ברגע
 

אמר הקדוש ברוך הוא  אותה שעה
"תאלמנה שפתי שקר" אותן שהיו 

 ילקוט תי"ז(המשכן...) מתלוצצין אחר
 מדוע התלוצצו על משה? 

 ההתלוצצות על משה באה מפני 
 שני סיבות. האחת, הוא הבטיח את השראת השכינה במשכן,

 .מספר חדשים העכבהת וההבטחה 
 שנית, הם לעגו עליו על שנטל את כספם לריק.

 עובדה זו הפריעה לאותם ליצנים מאד, והם הוסיפו לבוז למשה 
 חט" מהונם.שכביכול "ס

 ליצני אותו דור האשימו את משה רבינו במרמה וגניבה, 
 וכי רעיון המשכן כולו היה בדוי.

 הקמת בית מקבילה רעיונית 
 להקמת המשכן.

חז"ל אומרים:"אין איש בלא אשה...ולא 
שניהם בלא שכינה" במובן זה, כל בית 
הוא מעין משכן, בו הקב"ה משרה את 

משכן היו שכינתו.וכמו שבזמן הקמת ה
הרבה עיכובים וניסיונות עד להקמתו, 

כך גם בנישואין ישנם עיכובים וניסיונות 
 רבים עד להיותם יציבים וקבועים.

 
 לכן המדרש מביא את הפסוק "תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק".

 א.ולרמוז שהעלילו על משה לשו



האשמה, וסובלים מכאן רואים שאפילו האנשים הגדולים ביותר נתונים לחשד ו
רצון ה'  מקטנים מהם. אך מידת גדולתם מתבטאת בבטחונם בה' והמשך קיום

 למרות כל המכשולים.
 

למדנו מכאן כמה יש להזהר מלהרהר אחר דברי ה'. ברגע שה' הבטיח למשה 
שיקים את המשכן, לא נותר מקום לספק. למרות שעלולות להיות אכזבות 

דבר ה' יתקיים. כל המכשולים היו פשוט בדרך, התוצאה הסופית לא משתנה ו
  ניסיונות רוחניים באמונה.

 
 

 ניסיונות בנישואין

 הן הזדמנויות לעליה רוחנית
 

בדומה לכך רוב הקשיים בנישואין, 
הם ניסיונות רוחניים ובאים לבחון את 

 היכולת לעמוד בהם.
 אם בן זוגך יוצא מכליו, צועק ומבייש

 תגיב. אותך,זהו ניסיון לראות כיצד
אם מחכים זמן רב לפגישה מתוכננת 

 עם בן הזוג.זהו גם ניסיון רוחני.
 שהוא  -אם בן הזוג הולך לאן

, בית לא בלי להודיע לך, זהו ניסיון
 סיון.ימסודר גם מהווה נ

הוא גם סיון ברוחניות יסיון מוסווה. אך זכור: כל ניכל אי נעימות או קושי הם נ
 החמיצה.הזדמנות לעליה רוחנית,שאסור ל

 האמונה והאהבה במשך שנות הניסיון קורעי הלב, הביאו לעליה רוחנית
 בן.–וגם את משאת נפשי  

 לכן מוטל עלינו להגיב לטרדות וקשיים בחיים בכלל ובנישואין בפרט, בבטחון
 נו הרוחנית.שה' מתכנן כל מעשה למען התפתחות

 היקר בכעס על בן זוגנו,  נולנו, אם כן, לבזבז את כוח למה
 אם התקרית מתוכננת מלמעלה?

 יש לשנן ולחזור כי בן זוגנו מביא לידינו
 הזדמנויות רוחניות. 

 

 נמצאים בקרב רוחני...
 

 שהבחירה בידינו,לאור זאת מתבהרת הכוונה 
להיות רגועים, שקטים ומפויסים, או להמשיך לצעוק 

 ולבייש את בן זוגנו כנקמה.



נמצאים בקרב רוחני, ואם נצליח  בכוחנו להכיר שאנואריך את הריב. וע"י כך לה
 להתגבר על הכעס צפוי לנו שכר רב מאת ה'.

 אך אם נכשל ונכעס, במקום להרוויח מצווה, נוסיף עבירה לחשבון חטאינו.
 תגובה ראויה תלויה אך ורק בנו.

 הקמת בית מקבילה רעיונית להקמת המשכן.
א אשה...ולא שניהם בלא שכינה" במובן זה, כל בית חז"ל אומרים:"אין איש בל

הקב"ה משרה את שכינתו.וכמו שבזמן הקמת המשכן היו  בו ,הוא מעין משכן
סיונות יסיונות עד להקמתו, כך גם בנישואין ישנם עיכובים וניהרבה עיכובים ונ

 רבים עד להיותם יציבים וקבועים.
ו חברים שלועגים לאחד ם אכשם שלעגו למשה רבינו, כך עלולים להיות הורי

 מנסים לייאש אותו מלהצליח בנישואין.מבני הזוג ו
מוטל עלינו, כיראי שמים, להתעלם 

מהמשתדלים להכשילנו במטרתנו הנשגבה של 
 בניית בית נאמן בישראל.

המשכן לא הוקם ביום אחד, זמן רב עבר עד 
 שנגמר והושלם.

כך גם בנישואין. קשר נצחי לא נבנה תוך זמן 
 צר, אלא לאט לאט, עם הרבה אמון ק

 והערכה הדדיים.
 ככל שתתן ותעניק מעצמך, כך יתחזק

 הקשר ביניכם. 
 ככל שתהיה אנוכי ותרצה ליטול לעצמך, כך תתרחקו אחד מהשני.

 הקמת בנין עדי עד דומה לבנין בית חומרי.
 יש לבנות אותו אבן אחרי אבן, לבנה אחרי לבנה.

 ין הנצחי.אין קיצורי דרך להקמת הבני
 

 שמעתי ממורי ורבי, הרב חיים פרידלנדר זצ"ל, 
 לוח השנה היהודי דומה לספירלה.כי 

 זאת אומרת, שבכל שנה חוזרים אנו לאותו אזור של אותו יום כפי שהיה 
 בשנים קודמות.

 מהתרחשויות קודמות ומקבלים השראה ממעשים שקרו  אנחנו מושפעים
 באותו יום בשנים קודמות.

ן זה, ה' רצה שיום הקמת המשכן יהיה באותו יום בשנה בו נתבשר לפי רעיו
אברהם על הולדת יצחק, כדי שאותו חזוק שנוצר כאשר נודע על בהמשך נצחי 

 לידיעת שם ה' בעולם ישתלב בהשראה הרוחנית של המשכן.
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